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Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedra



KAS IR SPORTA SKOLOTĀJS...

... palīdz iegūt zināšanas

... iemāca kustību prasmes

... ceļvedis un palīgs mācīšanās procesā

... sagatavo bērnus tālākai dzīvei 

... attīsta bērnu personību

... spēj aizraut bērnus

... iedvesmo bērnus mācīties 

... palīdz bērniem piepildīt savus sapņus

... dara bērnus laimīgus!



JA JUMS ŠODIEN ROKĀS BŪTU DIPLOMS 

NOSAUKUMS DARBA VIETA IESNIEGTS

Direktora vietnieks izglītības jomā Rīgas Riteņbraukšanas skola 06.05.2020.

Sporta skolotājs/a Rīgas 66. speciālā vidusskola 05.05.2020.

Sporta skolotājs Baložu vidusskola 30.04.2020.

Sporta skolotājs Rīgas PII "Pīlādzītis" 28.04.2020.

Sporta skolotājs Salaspils 1. vidusskola 27.04.2020.

Iestādes nosaukums Baložu vidusskola

Vakances amats Sporta skolotājs

Darba pienākumi Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam. 

Piedāvājam atbalstu jaunajiem kolēģiem, mūsdienīgi aprīkotu mācību vidi, darbu radošā kolektīvā. Sociālās garantijas.

Prasības kandidātiem Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par 

pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Piedāvājums No 845 Eur

Piezīmes CV sūtīt uz e-pastu: balozu.vidusskola@kekava.lv, tālrunis 67917725
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SPORTA SKOLOTĀJS ČETROS GADOS 

• Teorētiskie studiju kursi kritiskās un radošās domāšanas 
pilnveidei un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai

- Par cilvēku – anatomija, fizioloģija, bioķīmija, uzturs, 
pedagoģija, psiholoģija...

- Par skolotāja darbību – pirmsskolas un skolas sporta didaktika, 
klasvadība, skolvadība....

- Par uzņēmējdarbību – lietvedība, grāmatvedība, tiesību 
pamati....



SPORTA SKOLOTĀJS ČETROS GADOS 

• Praktiskie studiju kursi sadarbības un problēmrisināšanas 
prasmju veicināšanai

- Sporta veidi – vieglatlētika, vingrošana, peldēšana, slēpošana, 
basketbols, volejbols, handbols, futbols, hokejs, frīsbijs, 
badmintons, slidošana, nūjošana, dejošana, aerobika, džudo, 
smagatlētika......

- Kustību rotaļas un spēles...

- Iekļaujošā izglītība....



SPORTA SKOLOTĀJS ČETROS GADOS 

• Pāšvadīta mācīšanās un digitālo tehnoloģiju pielietošana 
praksē

- 1. studiju gadā - skolotāja personības pilnveide

- 2. studiju gadā – ieskats sporta skolotāja profesijā visos 
izglītības līmeņos

- 3. studiju gadā – pirmās praktiskās iemaņas strādājot skolā par 
sporta skolotāju (6 nedēļas)

- 4. studiju gada - profesionāla darbība skolā (5 nedēļas)



NĀC UN PIEVIENOJIES!


